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Towarzystwo Mitosnik6w ljemi Nasielskiej uwa
.la, .le tej rocznicy nie mo.lna przegapi6!

50 tat
.1.iejskiej biblioteki
7 maja 1949 r. w Nasielsku
uroczyscie otwarto bibliotek~
miejsk(1. Niedlugo wi~c stuknie
jej pif;lcdziesiqlka.
o tym fakcie przypominamy
lui w lutym, aby wszyscy d, kto
rym bliskie sEt sprawy naszego
miasla i gminy mogli przygoto
wac si~ do godnego uczczenia
tej rocznicy. A warta jq uczcic i
to w sposob wyjqtkowy. Powo
dem lego Sq ciekawe okolicz
nosci, jakie towarzyszyly jej po
wstaniu.
Dzisiaj jest nam trudna zrozu
miee syluacj~ sprzed pi~cdzie
si~ciu lat. Minf;lJa wledy zale
dwie cztery lata ad zakonczenia
wojny. Troska a s!worzenie
cywilizowanych wafunk6w bytoia pochlaniala ludzi bez re
s.::!y. W lym zabieganiu 0 spra
wy materialne znalazlo SIt;! jed
nak miejsce na tzw. potrzeby
wyzszego rz~dLl. Wielu mlodyeh
ludzi wyehowanyeh w erze tele
wizji cyirowej, ICjcznasci sateli
tarnej, intemetu nie przypusz·
eza nawet. ze jednym z wainiej
szych marzer'i owczesnej mlo
dziezy byla ksiqzka. A tych bylo
naprawdl;' malo. Tolez, gdy do
redakeji popularnej popoludni6
wkl warszawskiej Expressu
Wieczornego przysz edl rozpa
cZliwy list czytelnika z Nasielska
- pana Edmunda Tomasinskie
go, proszqcego 0 .,rozruszanie
zycia w miasleczku zabitym de
skami, w miasteczku gdzle z nu
d6w mozna alba zapie si!7 na
smierc, albo powiesie" ktos rzu
cil mysl. aby Nasielskowi zafun
dowac blbliolek~.
Klo byl autorem pomystu?
Dzisiaj trudno 10 rozs1rzygn.qC. Z

doslt;lpnych mi ;h6deJ wynika,
ze m6g1 to bye albo naczelny
redaktor Expressu Wieczorne
go Rafal Praga, alba pierwszy
kierownik lej biblioteki pan Ry·
szard Satkows i. Faktem jest,
ie wielu ludzi mialo swoj udzial
w narodzinach naszej biblioteki.
ale ci trzej panowie, tj. Inicjator
"calego zamieszanla" Edmund
Tomasinski. redaktor naczelny
Rafal Praga i kierownik biblioteki
Ryszard Salkowski wysuwajq
sit;l na plan piel'\'Vszy.
Wr6cmy jednak do pler
wszych dni maja 1949 r. Listem
pana Edmunda Tomasinskiego
zainteresowal sil;J sam naczelny
Expressu Wieczornego Rafal
Praga. Zadecydowal. ze Na
sielsk naleiy .. zblizyC" do War
szawy. W Iym celu utworzono
specjalnq ekipt;l dziennikarskq,
kt6ra miala zbadac sytuacjt;l na
miejscu. Z poiolklych archiwal·
nych numer6w Expressu dowia
dujemy sit;!, ie "wizja lokalna"
potwierdzila w calej rozdqglosci
prawdziwosc informacji zawar
ych w liscie pana Tomasinskie
go. Jedynyml plac6wkami kultu·
ralnymi w Na ielsku byly w
owym czasie dwle knajpy z wy
szynkiem. A poza Iym nie: ani
kina, ani swietlicy, ani czytelni.
Biblioleka parafialna rozporzq
dzala ... 23 tomami, na p6lkach
jedynej w miescie prywatnej
ksit;lgarni znajdowalo sit;) 60
ksiqzek. Nikt ich nle kupowal,
zrozpaczony wlasciciel zwinql
"inleres", ksiqzki zas pozyczal
od czasu do czasu znaJomyrn.

dokonczenie na str. 3

Szanowni Czytelnicy
ad numeru biezqcego wprowadzamy stafq ru
bryk~

pt. "Lekarz radzi", w ktorej b~dziecle mogli
si~ dowiedziec, jak uchroni6 si~ przed wieloma
chorobami. A informowa6 0 tym b~dq nasielscy
lekarze.
Red.

Rolniczy protest
Przelom slycznia I iutego
1999 r zaznaczyl si~ w naszyrn
kraju duzq ilosci q protest6w i
strajk6w. Omin~y one nasz'l
gmint;), co nie znaczy jednak. ie
nie ma tu zadnych problem6w.
W rolniczej gminie, Jakq Jest
gmina Nasielsk. nie brak powo
dow do niezadowolenia. Trud
nosci ze sprzedazq pcodow rol
nych, nieoplacalnose produkcji,
narastajqce zad uzenie wsl I lei
uboienie to tylko niektore z
cl.ynnik6w wplywajqcych na po
gorszenie sit;) warunk6w zyeia
na wsi. Zycie mieszkar'ic6w wsi
naszej gminy jest tym bardzie)
trudne, ze mimo ogromnego po
st~pu w tworzenlu infrastruktury
wiejskiej mamy jeszcze malo
dobrych dr6g, nie wsz~dzie do
ciera woda z wodoci qg6w, bra
kUl8 lelelon6w, brakuje tez
miejse pracy dla tyell, klOrzy nie
widz q swego miejsca w rolnic
twie.
Rolnicy z naszei gminy nie tyl
ko rozumieli wych braci rolni
k6w stojqcych na blokadach, ale
z nimi sit;) solldaryzowali i wspie
rali iell duchowo. Poniewai ne
gocjacje sie przeciqgaly a efe
kt6w nie byio widac. rolnicy z
naszej gminy postanowili czyn
nie zademonstrowac swe po
parcie dla tych, ktorzy ad wielu
dni i to dniem i nOCq dawali wy-

raz swemu niezadowoleniu z
prowadzonej od lat polityki rol
nej.
Demonstraeja miala siiiJ od
bye w piCjtek pi(llego lutego w
godzinach poludniowyeh. Orga
nizatorzy postanowili przepro
wadzie jq tak, aby byta widoczna
a iednoczesnie jak najmniel
uciqzliwa dla mieszkar1cow mia
sla i 1ych, klOrzy w Iym czasie
bf;ldCj przejezdzac przez miasto.
Powiadomione zostaly slui:by
porzqdkowe.
W przeddziell przygotowyvva·
nej nasielskiej deillonstracjl
przedstawiciele rolnik6w i rzCjdu
rozpoczc;ll i bardziej znaczilce
negocjacje. Blokady w kraju lO
staly zawieszone, a rolniey w
wic;lkszosci zas osawall sil;' do
polecen swoich przywodc6w.
Sytuacja w kazdej chwili mogla
)ednak ulec zaostrzeniU. Dlate
go tei w piqtek 5 lutego przed
Urzqd Miejski przybyia duza
grupa rolnikOw. Nikt nikogo nle
pyla! 0 opcjf;l politycznq ezy
przynaleinosc zwi<jZkowq. lq
czyla ieh lroska 0 losy polskiej
wsi, polskiego rolnietwa. Wielu
przypadkowych przechodni6w
wyrazalo swoje zrozurnlenie dla
rolniczego proteslu. Rolnicy nie

dokonczenie na str. 3

·

,

Z~CI~ ~~\.~ t= SI\A\ (ICIA~OVISt\-W .§<\.,"W[)lJ.V)') GJ~

Zarz"ld Miejski powr6ci! do zwy
czaju l przedostatniej kadencjl
Rady i obraduje systernatyczllle
raz w ygodniu. Za et q lego sposo
bu pracy jest to. ie problemy roz
wiqzywane Sq szybciej a czlonko
wle Zarl.qdu znajq lepie] calosc
zagadnien Gmlny. Okreswprowa
dzania reform w ~o<;raju spraWla. ze
ezasami trzeba odbyc posledze
nla dodatkowe. W stycznill Zalz'ld
spotykal siE;! az szesclOkrotnie.
Na poczqtku posiedzenla w
dniu 6 styeznfa rozpatrzoI1o wnio
ski przedsililbiorstw 0 urnorzenle
podatk6w od nleruehomosci. W
po!owie urnorzono Je lektropla
sto.,\'i i SK R-owi. KWeSliE;! u rnorzen
podatkow GS-OWI, flrmie W~gle
lek I firrnie Lachend owiez odloio
no do chwlll przeprowadzenia roz
m6wz Ich przedstawiclefaml. Dru
gq grupq podari by y wnioski spo
lecznych komitetow i lad solee
klch 0 umieszczenie pewnych za
dan na ieh terenie w planach In
westycYlnych i zapewnienie fun
duszy na Ich realizaCj~. Zalzqd
przekaza! je do zaoplnlOWan!a
przez Kom'sjt;! Infrastruktury. 00
tyczy to m.in. wnlosku Sol"olwa
Torun Dworski II 0 rernon drogl:
Komitetu Budowy Gazoclqgu w
Siennicy. Spolecznego Komitetu
Budowy Drogl Mi~koszyn - Cie
ksyn; mieszkaric6w ul. Pnlewska
G6rka 0 wykonanle sled WOdOClq
gowej; rnieszkancow ul. Sionecz
nej 0 rozwiqzanie problemu drogl:
mieszkarica ul. Kolejowej 0 przed
luienie wodociqgu mielskiego w
t~ ulic~, Wniosek rady so!eckiej
wsi Jaskolowo 0 zalozenie lelelo
nu sluzbowego. tablicy mforma
cyjnej. nowego przystanku PKS.
dokonczenll3 bUdovvy drogi oraz
lIzupelnienie oswietlenia uliezne
go pozostawiono do decyzji Rady.
SpecJalne posledzenie Zarz<jdu
blildzie poswi~eone rozpatrzenlu
wniosku ZGKiM 0 zmlan<;l een wo
dy, sClekow, wywozu smieei i nle
ezystosci plynnych oraz zmian7
stawek czynSZiJ regulowanego. W
sprawie problemow straiy poiar
ych ustalono. ie naleinosc za
Sprzl?t dla OSP Psucrn uregulowa
na bl?dzie Z budzetu s rai:y, a
problem sfinansowania cent ralne
go ogrzewanla w pomieszGze
niach garaiowych VI Nasielsku
bli!dzie przedmiotem rozm6w z
Komendantem Powlalowym OSf'.
13, odbylo si~ drugie stycznlo
we posledzenie Zarzqdu. Rozpa
trywano na nim gl6wnle pisma kle
rowane 00 ZarZ<jdu. Wnlosek
przedstawlony na poprzednirn Za
zijdzie uzasadnial Prezes GS-u.
Zarz'ld postanowil umorzyc. po
wez esniejszyrn rozliczeniu obu
stronnych naleino$ei, 50% sumy
naleznego poda:ku. Na nastepne
posiedzenie postanowiono zapro
sic przedstawieiela firmy W~gle·
lek. DyskuluJ'le na ema wnlO
sk6w dotyezqeych umorzen zwro-

cono uwag0. 28 rosnie ilosc prosb
odnosnle umorzenla podatKlI rol
nego, co jest wynikiern trudnej sy
tuaCji w rol ietwle. W kwestii wza
jemnych rozliczen z iirmq pana
Lachendrowlcza upowainiono
BurmlstrzJ do przeprowadzenia
okreslonych dzialari i rozrnow.
Wplyn~!y takie wnioskl daly
CZ<jC" zadan inwesiyeYJnyeh,
ZGKiM prosil 0 ulacie w planach
wydalk6w srodk6w na budow~
sieel kanal:zacji s<Jnitarnej w uliey
Elektronowei. Pracownik mery:o
ryezny Urzedu zbada spraw~,
przedstaw! zagadnlenla teehnlCz
ne i prowizoryczne koszty. Do Ko·
misji InfrastruklUry skrerowano
wnlosek 0 doko' czenle budowy
drogi w Popowle Borowym do SIO
sy Nasielsk - Serock. W sprawie.
asfaltowanla drogi Poniaty . Smo
gorzewo z stanie nawiqzany kon
takt ze slaroslwem (iest to droga
powiatowa).
Ponadto ustalono, ie skarga
mieszkarica Cieksyna na dyrekejf;l
ZGKiM-u zostanle rozpatrzona po
wystuchanlu (JrugieJ strony. Posla
nowiono wstrzymac sil;! z odpo
wledZJij dla POQotowia Ratunko
wego w Nowym Dworze Mazo
wlecklm (odnosllIE:> wsparcia fi
l1ansowego) do czasu rozstrzyg
niecia spraw co do zakresu dzla
Ian pogotowla na terenie naszel
gm IllY. Pozytywnie rozpatrz one
wnloski dwoe mieszkar\cow Na
slelska do ycz<jce dZlerzawy ma
leriklch dZlalek, na kt6rych zlokall
zowano przenosne garaie. W
zwi'lzku z chl?c1<j nleodp!a nego
przekazania gminie przez osoby
fizyczne drogl postanowiono j'l
przejijc, a w naJblizszym czasie
przygotowac odpowiedniq uchwa
Ie w sprawie n;eodplatnego przej
mowania nieruchomosci na rzecz
gminy.O zaoplniowanle przez Ko
misje Oswlaty, Kultury i Sportu
przekazano jej prosbe Klubu
Strzelectwa Sporloweg 0 "K all
ber" <] dotacje na zakup sprzetu,
broni i arnunicji: ••
Trzecie posledzenie Zarzqdu
odbylo sifij 15 stycznla i tei bylo
pO$wii;lcone rozpatrzeniu plsm
skierowanych do lej instanc!i. W
sprClWle skargl
leszkar\ca Cle
ksyna na dyrekCje ZGKIM-u Za
rZ<jd zaproponowal Slronorll polu
bowne zalalwler 1e sporu_ Strony
dom6wily Slf,'l 0 ezym powladomlo,
no zebranych. Burmistrz poinfor
rnowal 0 rozmowaeh z p. Lachen
drowlczem odnosn!e ozliczen I
sprawowania funkeii likwidatora
PBK. Zarzqd postanowi! w tel
sprawie szukac innych rozwlqzah.
Rozpatrywano tei sprawy um 0
rzen podatk6w od nieruehomosci.
Uz nano ,za zasad ne argu menty
wlascielela nieruchomosci przy ul.
Koscluszki i postanowiono umo·
rzye mu podatek oraz slalono
warunki wspolnego korzystaflla z
pewnych urzildzen przez S'lSla
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dow Z budynku komunalnego. Fir
mie "Wp,gielek" urnorzono poda
tek za rok 1998 (ze wzglp,du na
awari,? kana/ow ciepiowniezyeh
fir 1a przez pewien czas nle miala
doehod6w), Podatek ,za rok 1997
zostanie wplacony. Do Komlsjlln
frastrukwry skierowano wniosek
mieszkane6w osiedla Pilsudskie
go II 0 bUdowii! kanalizacjl de
szczoweJ I kolektora sclekowego
na tym osiedlU. Wniosek miesz
kanc6w wsl Psuc1n 0 remont drogl
zostanie rozpatrzony po zbadanlL!
sprawy na rniejscu przez pracow
nik.a merytorycznego Urz~du.
W koncoweJ cZescI tego pOSle
dzenia Zarzqd zapoznal siii! z in
formacjq Komisaria!u Pollcji sta
nle bezpleczenstwa I porzqdku
pUblicznego na. t.e;enie grnlny.

°

Czwarte osredzenle odbylo si e
20. stycznia. Rozpalrzono na nlm
trzy zagadnienia: problemy wysy
piska i oczyszczalnl sciekow:
sprawy zwi<jzane z wprowadza
niem reformy oswiaty 113 terenle
gminy oraz kwestle dotyezqce
mieszkaricow blokU przy ullcy EI
klronowej.
Z zaawansowanlem prac I prob
e ami zWI'lZanyml z bUdowq wy
syplska I oczyszczalnl seiekow za
poznal zab -anyeh wiceburmistrz
Stanislaw Tyc. GI6wne przeszko
dy w szybkirn rozwiqzaniu tych
problem6w lo prate sty mleszkari
cow okollc planowanego sklado
wiska I trudnosei z przejf,'lciem e
renu, na kl6rym planowana jest
budowa oczyszczalnl. Kolegium
odwo!aweze utrzymaJo deCYZJ~
Rady 0 warunkaeh zabudowy, Nie
ma tei. decyzji NSA 0 wstrzymanlu
dzialari inwestycyjnych. Uznano,
ie prace nad rozwiqzywanlem
lych dwoeh prable 6w nalezy
prowadzlt rownolegle,
Tematykr;l reformy 05wialyi pla
nowania sied gimnazjoww gminlf,:
przyblizyla zebranym p. Kurator
Teresa Karczmarz, Termlnarz
wprowadzania reformy przewldu
je powolanie do 15 kwietnia dyre
ktor6w gimnazjow, a do 15 maja
zatwierdzenie arkU5zy organin
cyjnych. 0 rn6wiono lei wst~pnie
10kallzaCJii glrnnazjow na terenle
grniny. W trzeciej ez,?sci posledze
nia po raz kolejny podj'?to pr6bp,
rOZWlazanJa problem6w ZWlqZa
nyeh ~ wykupem lokali w bloku
przy ul. ElektronoweJ. Przedstawi
ciele nlleszkancow tego blokU
wskazywali na specyiiezne wa
runkl zasiedlania Iyeh lokali I uwa
runkowan l tym lwiqzanych. W
zwiqzku z. tym wnosili 0 podwyi:
szenle bonifikaly p zy wykupie
mieszkari, Postanowiono zaSlo
sowat': bonrfikale w wysoko5ci
55% w odniesieniu do bylych pra
cownik6w zakladu Mera-Zem, Po
zostall miesz ancy bloku mogq
skorzystac Z bonifikaty na zasa
dach og6lnych., ..
J

G!6wnyml punktami posledze
nla w dnlu 22 stycz ia byly sprawy
telelonizaCJi grniny oraz dr6g po
wiatowycll ! gminnych. Sytuacja w

dziedzlnle telekon unikacji nle jest
naJlepsza. Burmistrz prowadzi w
ej sprawie rozmowy z dyrektorem
Sabat'l z. TP SA z Nowego Oworu.
W najbliiszym czasie rna SIt;! U a
zac rozporzqdzenie Minlstra l<jcz
no:sci okreslaj'lce nOWq rejoniza
cle. co lest waine w ZWlqzku z
vvprowadzonq reform'l a.dmini
straeji. a dla nas ma wplyw na
cent;! pewnych polqczen. Reforma
a rna r6wniez wplyw na podle
glo$t': drog publicznyeh. Dawne
dragl wOJewodzkle slaty sill za
zwyczaj drogaml powiatowynli. W
powlecie tei: b~dq dzielone pieni q
dze na te drogr.
W koricowej CZlilsci spotkania
zwyczajowo razpatrzono szereg
PiS'll sklerowanych do Zarz'ldu.
Oominowaly wnioski wskazujqee
na potrzebe nowych inwestycjl, ta
klch jak drogl ezy wodoclqgi. Zo
staly one przekazane do Komlsji
Infrastruktury z prosb q 0 zaopinio
wanle (OSledle Pilsudsklego II,
drogl: Jackowo Ow. - Lubomin,
Mazewo Wlosciariskie przez
bomin do Klukowa. Winnlki). U:",,
lono, ie wnioski w sprawie teleto
now nalezy w lej chwili zalatwiac
b"z;Josmd io z TP SA. W Urze
dzie zas rejestruje siii! lylko ewen
tualnie powolane spoleczne komi·
tety leleionlzaeji: •
Ostalnre styeznJowe posiedze
nie Zarzqdu odbylo si~ 27. Zebra
nl Udall sip' na teren remizy stra
zacklej 'II Nasielsku, gdzie na
miejseu zapoznall sie z problema
mi lej 0 SP. Po powrocie do urz~
du debatowali nad problem ami
zwi'lzanymi z utworzeniem sied
glmnazj6w w gmlnle. Zagadnlenle
lo przyoliiyla ziibranym p. wizyta"
tor Aa nieszka Karwacka. Propo
zyeie-dotycz<jce SlaCI szko! pod le
glych gminie, przed prz yj~ciem
Lchwa!y przez Rade. b'i'd q kon
sultowane przez uratorium.
Ponadto na lym posiedzelllu
Burmistrz pOlnformowar zebran"~"
o dziataniach i rozmowach w ~
stll rozwiqzania problem6w zwi(lza
nych z oswietleniem ulicznym oraz
o spotkaniu z plzed~.tawielelam I
Wojewodzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska. Zarzqd za
pozna! si~ tei: z notatkij sporZ(ldzo
n'l przez p. Andrzeja Lasockiego
odnosnie niekontrolowanego wy,
wozu srnieci na pola na pograniczu
wsi Dqbrowa - Popowo.
W koncowej cz~sci rozpatrzono
pisma sklerowane do ZarzqdU.
Postanowlono: spotkac sit;! z pa
nem Tomaszewsklm 'II z.wi'lzku z
jego oferlq na wywoz nreczystosci
stalych; przekazac do Komisji In·
frastrukturywnlosek ZGl\iM 0 Ullil
cie w budzecle srodkow na budo
we siec! kanallzacyjnej dla bloku
przy ut ElektronoweJ (istniejB pro
pozveJa polaczenia tego zadanla
ze skarallzowanlem osiedla Pil
sUdsklego); skierowa6 do Komlsji
wniosek rady soleeklej z Psuclna
o lItwardzenie podloia i poloienie
astaltu na ul. Lipowej.
Wyllotowal AZ.
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D1.iejskiej bibliot:eki
dokonczenie ze str.1
Rozpocz~ Y si~ rozmowy
przedstawieieli gazety z sarno
rzadem miasta. Zastanawiano
sie', jak pobudzic zyeie kultural·
ne w miasleczku. Slwierdzono,
ze najbardziej przydalaby si,?
biblloleka. Redaktor Rafa! Pra-

ga powiedzial: "Bedziemy pier
gaze q w Polsce, kt6ra
wyjdzie z inicja YWq rozbudze
nia zyeia kulturalnego w ma!ym
miasleezku, okazujqC mu kon
kretnCj parnac w tei dziedzinie".
Zadecydowano, i.e miasto da
jr"~1 i przeprowadzi 'II nim re
h.
.t, a ezytelnicy Expressu wy
posaz(:j ga w kSlqzki. Juz naste-

WSZq

Rysz.ard SalkowskI - pierw5zy kie
rownik bibltotekl

pnego dnia na pierwszej kolum
nie gazely ukazal si e apel do
ezytelnik6w z prosbq 0 nadsy/a
nie ksiqzek dla biblioleki miej
skfe] 'II Nasielsku. I zacze!o si,?
W ciqgu pieciu dni zebrano 750
lomow. Praeownicy spo!dzielni
inlroligatorskiej z. Warszawy zo
bowiqzali sif;' bezplatnie oprawic
wszyslkie ksiqzki. Grupa arty

slow malarzy poslanowiia urz<1
dzic 'II Nasielsku wyslaw~
swyeh prac, a dwie z nieh prz.e
kazac biblio\eee na wlasllusc.
CI1(;lC udzialu 'II llroezystym
oN/arciu biblioleki zg!osiJo wielu
ariyst6w seen warszawskich.
I wreszcie nadszed! dZien
olwarcia biblioteki . 7 maj 1949
r. Chociaz glawne llroczystosel
byly przewidziane na godz!n~
pietnastq. 10 juz od rana na roz
legfy plae przy ul. Koseillszki
eiCjgn~y liurny rnieszkancow z
ea!ej gminy a nawel i z gmin
sCls ied niell Szacowa no, ie
przyby!o ponad pit;c tysit;ey
osob. Na zaimprowizawanej
estradzie wystt;lpowala mlo
dziei ze szko! nasielskieh a lak
ie ariysei seen warszawskiel1.
Wsrad Iyetl ostalnieh najw'~
ksze brawa otrzyma! popularny
Wiech i Beata Artemska. Obee
ny by! poeta S.R. Dobrowolski.
Uraczystosc filll'lowaia Polska
Kronika Filmowa. To byl wielkl
dzieri Nasielska. Tego dnia uka
zala si~ speejalne - nasielskie
wydanle ExpresslI Wieczorne
go.
Obecnle z.nowu lroska 0 spra
wy rnaterialne przyslania nam

'C~UI

l:f:>O)

wiele wainyeh dla czJowleka
stron iycia ludzkiego. Zmli1eze
ni, ciag1e zabiegani popa rzymy
niekledy w ekran telewizora, a
na kslqikE;,l braknie jui zazV'ty
ezaj ezasu. Dlatego warto eza-

saml zatrzymac Sifil I spojrzec
wsteez i dialego zaehecarn do
uezczenia roeznicy powstania
naszeJ biblioteki.

AZ.

Rolniczy protest
dokoJiczenie ze str. 1
blokowali drogi. Udali si e do kj
na, gdzle dyskutowali 0 biezq
cych sp awaeh rolnietwa. Przy
golowano lei. oswladczenie,
kt6re przekazano do parlarnen
lU, prezydenla, rzqdu i prasy.
W oswiadczenlu wyraiono
poparcie dla czynnie proleslujCj
eyeh rolnik6w oraz dezaprobatl;!
dla polityki rzadu. Domagano
sil; rzeezywistyeh a nie pozoro
wanyeh zmian w polityee rolnej.
Wskazano na niebezpieczen
stwa, jakie mogq spowodowac
pr6by uzycia sily I karania de
monstrujqeyeh. Postulowano
podj;;cie dzialari na rzeez zwi'i?
kszenia mozliwosei zbytu i 2a

Wraz ze Zmlanq podzlalu
adminislraeyjnego kraju zmieni
!a si~ laki.e klasyfikaeja drag.
Mamy teraz dragi krajawe, 110'0
jew6dzkie, powialowe i gminne.
Nastqpily lez zmlany w sposo·
bie zarzqdzania Iymi drogami
Czy w wyniku tyeh reform lepie)
sie nam bfildzie jeidzilo po dro
gach naszei gminy? Wqtpilil·
Wsz'iJdz.ie pOirzebne Sq pieni q
dze, a tyeh w dalszym eiqgu b~
dzie malo.
Na terenie naszej gminy nie
ma obecnie ani jednego kilome
tra drogi krajoweJ. Te elqgi
komLJnikacyjne, kt6re dotqd by!y
drogami krajowymi, Sq obecnie
drogami wojew6dzkirni. W na
szej gmlnie taklch dr6g mamy
okolo 40 km. Majq one tzw_ IVa
niekl6re nawel V standart limo
wego utrzymania. NaJprosciej
mawi(:jC ehodzi tu 0 kolejnosc
odsnleiania I spos6b posypy
wania.
Wi~kszosc dr6g w gminie to
drogi powia owe i gmlnne. Po
wlatowymi drogami (16 adem
k6w) staly sir;l te, k16re do tej
pory byly drogami wojew6dzkl
mi. Pieni(jdze na budow'iJ tych
dr6g, ieh rem only i utrzymanie

pewnienls oplacalnosci produ
kcji rolnej; wi~kszyc uprawnien
do korzystania z udzia/6w 'II
akcjaeh prywatyzowanyeh
przedsiebiorstw rolno,spoi.yw
czych: uszczelnienia granicy;
wsoarcia eksporlu polskich pro
dukt6w na rynki zagraniczne;
uslanowlenia moratorium na
splate zadluzenia olnik6w_
Na spolkaniu 'II kinie "Niwa"
powo!ano tei kilkunastoosobo
wy Gminny Kornitet Protestacyj
ny, kt6rego zadaniem bedzie re
prezenlowanie proteslujqcyeh
rolnikow wobee w/adz, obser
wacja sy\uaeji w kra;u oraz koor
dynacja dzia!an 'II tym wzgl~
dzie na terenie gmlny.

AZ_

b~dq

w powieeie. Nasz powiat
rna takich drag ol~ola 150 km. z
tym ie wl~kszosc, bo praw!e
100 km to droai na terenie a
szej gminy. WTa la, jakie'll lej
dziedzinie wnieslismy do powia
lu nie jest najlepsz8J jakosei, pO
niewaz 30 km naszych drog po
wlatowych 10 drogi gruntowe
(ezylaj: polr e) Ponadto mamy
13 km drag gru towycll 0 nawie
rzchni ulepszonej (zwjr6wki), a
odcinek 4 krn pokryty jest bru
kiem. PalOslala CZ(;lSC dr6g po
wiatawyeh to ulice w mieseie 
12,723 km i drogi asfaltowe po
za granicarni miasta - 31 km.
Stan nawet lyeh oslatnlch dr6g
nie jest najlepszy. Sq one moc
no lui zniszezone a poza tym
bardzo wqskle. Przykladem ta
kiej dragi jest (rasa Nasie!sk .
Porniechawek. PrzeJ8chai nlq
jui. pan Starosta. przejeehal ca·
ly ZarZ<jd Powiatu i jest nadzie
ja, i.e'll szybkim lempie (natyeh
miastowym) droga ta b$dzie
zmodernizowana. Stan tej drogl
to gtowny argument prz8ciwni
k6w przynalei.nosci naszej g1111.
ny do powiatu nowodworskiego.
AZ

1. Telefonizacja
W ostatnich latach zdecydo
wanie wzrosla ilose elefon6w
na terenie naszei gminy. Wzrost
ten zoslal jednak zahamowany
i wielu eh/?Inyc 1 ma ograniczo
ne mozliwosci zalozenia telelo
nu. Mieszkarie6w wsi nia zada
wala teleionizacja za posrednlc
twem spolecznycll komitet6w.
bo lest 0 spos6b bardzo ko
sztowny. Aby poprawic ll;) sylu
acj~. Burmis rz szuka rozwi q 
zar'l zadawalai<jcych spoleczen
slwo gminy. W asIa nim czasie
prowadzil W lej sprawie rozmo
wy z dyreklorem Okr~gu War
szawskiego TP SA.
l pewnym, klopolami wkra
cza na nasz leren telefonia ko
m6rkowa. Slol jui. wprawdzle
maszl Ery GSM. ale lermin uru
chomienia przekainika nie jesl
jeszcze znany. OSlalnio wply
n~a oferta operatora sieci GSM
Plus na wybudowanie masZlu
na naszym terenie. Wstepnie
przewidziano
lokalizacj~
przokaznika lej slec; przy ul.
Plonskiej na terenie zakladu
ElektroplasL

2.0swiata
Znacznemu przyspieszeniu
ulegiy prace przygotowawcze
do wprowadzenia w naszej gmi
nie zmian wyntkajCjcych z usIa
wy 0 reformie oswiaty. Aklualnie
przygOlowy\vany lesl prOJekt
sreei gimnazjow i szk61 podsta
wowyeh. Zaehodzi obawa. ze
mOle nie wyslarczye pienl/?dzy
przewidzianyell w subwencji os
wialowej.
Perspeklywa zml3n w oswia
cie obliguje samo zqd do slwo
rzenla wlasciwych warunk6w 10
kalowych nie tylko szkolom pod
stawowym ale i gimnazjo ,1_ W
tym wlasnie aspekcie odbyla si!;l
os atnio narada koordynacyj a
w spraw1e rozbudowy Szkoly
Podstawowej nr 1. To. ze musi
ona bye kontynuowana nle ule
ga wqtpliwosci. Nie ma jednak
mozJiwosci szybkiego uko cze
nia wszystkich prac w calosci.
Zadanie podzielono na elapy _W
plerwszym e apie planuje si~
koncentracj€;l prac na I i II pi!;llrze
pozoslawlajqc parter i piwnice
na elap drugi.

3. lad i porzEidek
T''\'1ajq negocjacje w sprawie
poprawy jakosci oswietlenia uli
cznego i 0 zar6wno w miescie
jak i na wsi. Rozpalrywane Sq
lrzy warianty rozwiCjza ia tego
problemu przez laklad Energe
lyczny I U~qd Miejski. Wybrany
b~dzre wanant optyrnalny, kt6ry
pozwoli nie zwieksZ<le i lak juz

duzych koszt6w lego oswielle·
nia, I~ez. da pewne oszcz€;ldno~·
CI dZIf;lkl ktorym moma bedzle
zainstalowac nowe lampy na uli·
cacll i w mrejscowosciacll, gdzie
ich dotyehczas nie by/a. Jed·
nym ze sposob6w uzyskania
lych oszczednosci Jest zasloso
wa ie lamp energooszczed·
nych_

5/6 styczeri Cegielnia Psu
eka. Nieznani sprawcy po wy/a
maniu
zabezpieczen w
drzwiach obory skradli 9 ka
czek, gqsiora, irldyki oraz z go
lfiibnika 40 golebi 0 lacznej war
tosci 1000 z .

Nasielsk nie posiada szaietu
n1lejskiego. Wszelkie dotych
czasowe proby rozwiCjzanl<J te
go problemu nie przynosily ele
k 6w. Wladze miasta biofq pod
uwag~ wybudowanle szalelu
lub dzjerzaw~ specjalnych ka
bin ad sp6iki TOI-TOI - Systemy
Sanitarne.

10 stycznia w 90dz,nach wie
czornydl w Naslelsku na ullcy
Ptonskiej dw6ch sprawc6w do
konalo rozboju przy ulyciu nOla
na mieszkaricu Chrcynna W.M.,
kt6remu skradziono 50 zl. Posz
'odowanemu przebllo prawfl
slopE;l noiem. W trakcie dzialar'l
operacyjnych Policja wytypowa
/a dw6ch sprawcow - jeden roz·
poznany przez poszkodowane
go zostal ymczasowo aresz o·
wany.

Podejmowane sCI rOLmowy
odnosnie poprawy eSlelykl mia
sla_ CI10dzi 0 wypracowanie
koncepcji zagospodarowania
l~ren6,,:, zielonych. Przewiduje
SIl;! ogtoszen e VI tel sprawle
przetargu_

4. Powiatowa integracja
W dniu 22.1.1999 r. odbylo sle
Walne Zebranie Delega!6w
Gminnej Sp6/ki Wodnej a
sielsk, na kl6rq przybyli w zwiCjz
ku z nowym podzialem admini
slracyjnym kraiu przedslawicie
Ie ReJonowych Zwi qzk6w Sp6
lek Wodnych z Pulluska i lowe
go Dworu. Delegaci podjeli
uchwale (glosarni 16: 1) za
przejsciem Gm nnej Sp6/ki
Wodnej Nasielsk do Zwi(jzku
Sp61ek Wodnych w Nowym
Dworze. Przynaleznosc do tego
ZwiCjzku zalezec bedzie jednak
od uehwaJy Walnego Zgroma
dzenia lwiClZku Sp61ek Wod
nyeil w Nowym Dworze Maz.

5. Statystyka

7/8 stycznia Bori<owo. Nie
znani sprawcy skradli z garazu
rower g6rski wartosci 540 zl.

i 0/11 srycznia w Mj~koszynie
w zakladzle kamieniarskim nie·
znani sprawey uszkodzili 4 00
rnniki granitowe wartosei 6000 zl.

12 stycznia w Nasielsku na uli·
cy POW w godzinacll wieezor
nych nieznanl sprawey porusza·
j(jCY siE;l samochodem osobowvm
dokonali napadu na jadqGq rowe·
rem rnieszkiJnk~ Nasielska, ktorej
skradh torebk~ i pieniqdze 0 lacz,
nej wartosci 480 zl.

..

,

17 slycznia w Jackowie w
godz_ rannych na przyslanku
kolejowym mieszkaniec gmlny
Sw!ercze lat 42 popelnit samo
b6jstwo rzucaj'lc si~ pod nad
jezdzajaey po~i~9'
W nocy z 17/18 slycznia w
Ruszkowie nieznani sprawcy po
wylamaniu krat zabezpjeczaF~
eyeil wes~li do garazu s qd
skradll 5 kol do Poloneza, szli
fierkfii kijlOWq i pil!;l spalinowq 0
wartosei 3000 zl.

W dniu 31 grudnia na terenie
naszej grniny mieszkalo 19478
os6b. Przewazaly kobiely. k16
ryeh oylo 9799. Pan6w bylo tyl
ko 9679_ WiekszosC mieszkala
na wsi - 1204 . W miescie mie·
szka!o 7429 osob. Na wsi prze
wai:.ali mE;zczyini (6070:5971)
natomiast w miescie kobiely
(3828:3601) .
W ciqgu rok 1998 urodzllo
sl!;l213 dzieci {152 na wsi. 61 w
miesciel, zawar!o 156 mal·
zeristw (100 na wsi, 56 w rnies
cie), zmarlo 191 os6b (180 na
WSI, 73 w miescie) Niekorzyst·
nyrn zJawiskiem w miescie jest
to. ze ilose zgon6w jest wifiikSZiJ
nlz ilosc urodzerl (51 :73).

20 stycznia w Piescirogach
na parkingu kolejowym nieznani
sprawcy po wybiciu szyby w sa
mochodzie Flat 125p. skrad i ra
dioodtwarzacz wartosci 150 zl.

Zebral AZ.

23 slycznia mieszkanlec Mar
gow K.O. zostal pobity kijem

18 SlYCZlll3 w Piesclrogach
nleznani sprawcy skradli z po'
sesji przy u ICy Kolejowej przy
czepk/? samochodowq typu Nle
wiad6w wartose; 1000 21.
19/20 styeznia w Lelewie nie
znan; sprawey wlamali si e do
garazu skad skradll Fiala 126p.
wariosci 5000 zt na szkod/? J.L
Po kilku dniaeh odnalezlono w
lesie w D€;lbinkach karoserili! te
go samochod;J., ,

bejzbolowym doznajqc zlama·
nia kosci ramteniowej. Poszko
dowany Iralij do szpitala w Pul·
tusku
25 stycz la wieczorem WNa·
sielsku dokonano naoadu na
79-letniEj S.G_ Napastnicy po
zwiCjzaniu i zakneblowaniu ko
biely skradli pieniqdze (69 zj).
ieletni sprawcy. kt6rymi oka
zalo Sl~ 3 pensjonariuszy domu
dziecka w Sonsku. zoslah za
trzymanl na dwo ell PKP. 0 zy
skano 50 zl. Jednym z napastni
kow byl wnukp.o?zkodowa ej.
W nocy z 25 na 26 s ycznia w
Dobrej Wol; llIezna 1 sprawcy
po wlamaniu do garazu skradli
stojqcego tam Poloneza Caro
plus 0 wartosci 20.000 zj na
szkod!;l J.Z.
W nocy 27/28 slyeznia 11Ie
znani sprawcy skradh z garazl
pana P.P. pil~ spalinow<l war·
losci 1000 zL
28 stycznia Piescirogl ul_
Rozana. ieznani sprawey do
konali wlamania do automalu
hazardowego sk<jd skradli ka
setk~ z bilonern warlosci okofo
500 zl.
Podczas dzialan patrolowych
w Cieksynie Policja zatrzymala
mieszkarica PiesClrog przewo
iqcego tzw_ .. fanty zlodziejskie"
skradzione w Pomiech6wku.
Zatrzymany przyznal sil;) do wla
man do domk6w lelnlskowych IN
Borkowie i Cj~~synie
30 styeznia w aSlelsku na
lJlicy I<olejowej nieznani spraw
cy wlamall si{l do sklepu skqd
skro-ili anykuly spozywc
j
chemlczne 0 l(jcznej wark __ I
2000 zl na sz~~ ,~K_E.
1 IUlego w godzinach po oIu
dniowyctl na nie slrzezonym
parkir gu kolejmvym w Piesciro
gach 3 nieznanych sprawcow
skradto ze slojqcego tam Polo
neza radlornagnetofo . gasni
Ceo kola zapasowe 0 l<jcznej
wartosci 600 zt.

W noey 1/2 IUlego w Jask6la·
wie nieznani sprawcy skradll z
obory klacz zrebnq masci gnia
dej wartosci 3000 zl.
W nocy z 4 na 5 rutego w
Cieksynie nieznafll sprawcy
po uszkodzeniu alarmu i zero
waniu kl6dek weszli do skle·
pu G.S. skad skradli alkoilol.
a rl. spaz ywcze, papi erosy
oraz 90 zl. TeJ samej nocy z
garallJ w Mogowie skradzio·
o Poloneza ATU plus 0 war
IOSCI 18.000 zl.

Lekarz rodzinny radzi
Drodzy czytelnicy I
Wzrost zachorowari na gryp~
i infekcle drag oddechowych
sprowokowal mnie do zwroce
nia uwagi Paristwa, na lamach
naszego pisma, na kilka proble
mow.
PamifiltaJmy. wizy1~ u lekarza
powlnna poprzedzic pr6ba obni·
ienia temperatury cia/a. Gdy
gorqczka przekracza 38"C, na
lezy si~gnqc po specyfik z grupy
1118sterydowych lek6w przeci
wzapaillych, przeciwb6lowych.
przeciwgorqczkowych do kla
rych zalicza si~ aspiryna i inne
liczne preparaty cz~sto dost~
pne ,ylko na recep\~.
Sprawdzmy jednak ezy Ie ,
ktory przYJmujer Ynadaje si~ do
podazy doustnej. Karygodnym
I
::m jest przyjmowanie am
pUlKowanej Pyralglny, przezna·
czoneJ do podawania w infe
kcjach doml~sniowych lub do
zylnych. Wypicie zawarlosci
ampulkl maze skonezyc sle
ci zkim uszkodzentem jelit m.in.
z masywnym krwawieniem z
przewodu pokarmowego.
Pami~taimy. preparaly przy
stosowane do podawania do
ustnego majq zazwyczaj postac
tabletek, drai:etek, kapsulek.
granulat6w. syropow lub Innych
butelkowanych plyn6w. Wyjql
kowo majq form~ ampulkowa
nq.
Jednoczesnie pragn~ przypo
mnlec, ze Pyramidon znajdujq
cy sili! w starych zapasach aple
czek dOlllowyeh Jest aktualnie
uznany za srodek przestarzaly I

pOlencjalnie szkodliwy. nie po
winien wi~c bye samowolnie
slosowany.
Najbezpieezr ieJ blildzie jesli
zaiyjeeie Panstwo przed wizy1q
w gabinecie lekarskim, klOrys z
preparalow zawierajacych pa·
racelamol.
Pragn~ jeszcze zwrocic uwa
g~ na stosowanie "banlek".
Bankl tradycyjne lub te bezog
niowe, powlnny bye stosowane
w zasadzie na poleeenie leka
rza.
Wytworzone w barice podcis
nienie powoduje wynaezyllienia
krwi w skarze I na tei zasadzie
ma dzialanie bodicowe,
wzmacniajqce naSZq odpor
nose.
Bankl stosowane sa w r6i
nych slanach przezlfi!bienlo
VvyCI1. grypie, zapaleniu oskrze
Ii, pluc, nerwobolach. zapale
niach korzonkow nerwowych.
rowniez w bolesnych menslru
3CJach ezy nerwlc3ch narzqdo·
wych.
Nie moga. bye jednak s10so
wane w ClqZy, u chorych z ane
miq ezy wy iszczonych, u cho
rych z zaburzeniami rzepliwos
ci rwi, ze wzmoionq kruchos
ciq naczyn ezy zapaleniami sko
ry lak alergicznymi lak ropnymi
ezy grzybicznymi.
Bariki stawiamy na okres 15·
20 minut u dzieci 10 minut. Nie
wolno ich stawjac na kosciach
(Iopatki. kr~goslup, mostek,
obojczyk) a lakie nie wolno ich
stawlac w okolicy serca, duzych
naczyn krwionosnych, uszu,

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska
Mogla jednak z lego byc awanlura. bo J6iwa Dmoch. kt6ry
bab~ zawsze starq wiedzmq nazywal,
przyskoczyl do niej z pi~sciq, wolajqe:
- Nie kraez kru u, bo nieszcz~scie wykraczesz l
I bylby jq porzqdnie pobl!. gdyby go druQzy nie odclqgn~h.

lei mial 1'1 czuble, a

a ganku obroslym dzikim chmielem, przed dworkiem w
Winnicy, sledzi Anulka i clqgle pog1ada na szerokCj dro ~,lipami
obsadzonq, klara prosto do kosclola I wsi prowadzl.
Stefan pojechal dzis rano do nasielskich las6w odbierac ra
chunek wylartyeh bali i desek. Mlal wrocie na obiad. dotqd go
nie ma. DZladunio byl u plugow, wldzia/a, i.e iuz wracal IqkCj,
podwieezorem IllU na ganku przygotowa/a, takie doskona/e
zsiadle mleko ze smielanq, no i cM? wszystl<o czeka i serwatkCj
podejdzie l Wstaje i wychodzi na drog~.
Anulka chyba teraz jeszeze wypi 9kniala, oezy jej mowia" ze jest
spokojna i szcz~sliwa. Ubrana jest w granatowq, welnianCj gladkCj
sukni~, z wielkq biatq kryztj okolo szyi, I w biaiym fartuszku. u
ktorego wisi p~k kluczy, jak przys oi ml;ia ce i gospodyni. Powin
naby i glow~ miec przykry1q biatym rqbkowym ezepeczkiem. ale
Siefan lubi jej c!lugle warkocze i na zmian~ uczesanla nle pozwala.

oelu, brodawek piersiowych
elY zolqdka. Dobrze jest natlus
CIC przed zabiegiem sk6rf} wa
zehnq ezy kremem, ogohc nad
mlerny zaros!. Po zabiegu nie
odrywac a lekko podwazyc ban
k~ I zdJqc ze skory.
Na koniec jeszcze prosba 
nie dopuszczajmy do odwodnie
nla organizmu, w gorqczce na-

leiy duzo pic. powyzej 2 I p1y
now na dob~_
Dobre nawodnienie 0 waru
nek nielb~dny skulecznego ob
niienia lemperatury ciafa i szyb'
kiego powrotu do zdrowia. cze·
go iyczy Panstwu wasz Ie arz
rodzinny
Cezary Rusek

Szanowni mieszkancy miasta
i gminy Nasielsk
Kierownik Rejonowej
Przychodni w Nasiel
sku intormuje. ze
wszelkie porady lekar
skie i zabiegi ambulato
ryjne wykonywane Sq
dla os6b ubezpieczo
nych bezptatnie. Jed
noczesnie przypomina
my ze kazdy pacjent
zgtaszajqcy si~ do reje-

stracji powinien okazac
waznym dokumen
tem ubezpieczenio
wym, tj. legitymacjq
ubezpieczeniowq Z
aktualnq pieczqtkq z
zaktadu pracy. oraz po
winien posiadac ksiq
i:eGzk~ - Rejestr Ustug
Medycznych.
si~

MW

Je.ste.s moim swiatEem
Je.ste.S moim poiq,daniem
Je.ste.S moim grze.szkjem.
dla

pi~knei

chmurkl

ieclerpiiwi s ~ mloda gosPOS13. Nareszcle otM i dZladunlo!
Rozmawia na drodze z jakims konnym pos/aneem. Ale coi Sl~
to dzieje? DZladek biegnie prawie klusem w gospodarskie po
dworze, wydaje jakies rozkazy,ludzie rzueaja eepy, wpadaji.1 do
stajni. a konny pop~dzit na wies.
- 0 Boie! moie jaki wypadek zdarzyl si~ Stefanowi! - pomys
lala i pobiegla szybko.
W podworzu jui: zaprz~gajq konie do dwoeh drabiaslych
wozow, parobcy cllwylajq siekiery, dragi zelazne. wiadra.
- DZladuniu! eo to si~ stalo? - pyta przerazona Anuika.
- Zamek nasielski si~ pall.
- A Stefan?
- Jui tam pOJecha/, przyslal Anlka wiesci q, pchnqlem go na
wies, lrzeba ludzi i l1arz~dzl do ratunku.
- Dziaduniu! zabierz mnle z sobq - prosi An Ika - ja tu umr~ 2
niespokoj nosci.
. Siadaj! . rzekl krotko Zaremba
Wsunfil/a si? wil?c Illi~dzy drable, wozy ruszyly k/usem. Na wsi
zwalniaJq, bo wsiada kto moze, ten z bosakiem, ten z siekierq.
ten z kublami.
Wjechali na trakt nasielski, mila do zamku, a prawie ie widac
olomienie.
, - Sloma si~ pall, zboie - mawi slary gospodarz Okrasa - snac
zaproszyli ogieri mi~dzy sterty.
Anulka modli si~ g/osno, oczy ma wlepione w te slupy
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Zbigniew PiCltkowski - radny
powiatowy. Urodzij silil 1.V11.1951
r. w Nunle i tu mleszka do chwili
obecnej. Z wyksztalcenia i zamilo
wania jest rotnikiern. Prowadzi w
peini zmechanizowane gospodar
stwo rolno-sadownicze 0 powrerz
chm 16 ha oraz dzialalnasc go
spodarczq - skup zlomu metali ko
lorQv.;ych i skup owocow I warzyw.
Zona jego, Roma, podziela
rolnicze zamilowanla m~i:a. Po
nadta prowadzi na terenie Nuny
dzialalnosc gospodarczcj: sklep
spozywczo-przemyslowy i
punk! wymiany buIll gazowych.
Panstwo Piqtkowscy maiq
trzech synow. Najstarszy Ma
riusz, lat 26, prowadzi w sasied
niej wsi gospodarstwo rolne. Syn
Jacek, lat 2.5, jesl policjantem j
studiuje w Wyzszej Oficerskiej
Szkole Policji w Szczytnie (II rok).
NajmJodszy syn Cezary, lat 23,
jest sludenlem Wyzszej Szkoly
Humanistyc:z:nel w PuHusku na
Wydziale Politycznym (IV rok).
Pan Zbigniew Pi<llkowski
szkol~ podstawowq konczy! w
Nunie w roku 1966. Nastlilpnie

podjq! nauk~ w Zasadniczej
Szkole Rolniczej w Pomiech6
wku. Ukorlczyl jq \AI rok 1968.
Wiedzlil pogl~bial na dwoch
dwuletnlch kursach mistrzo
wskich. NaJpierw uz\'ska! dy
plom mistrzowski w specjalnos
CJ kWlaclarz - warzywnlk. a na
st£;lpnie w specjainosci ogrodnik
- adownik.
Nasz radny powiatowy od
wielu lat aktywnie uczeslniczy w
zyciu spolecznym w swojej wsi I
w gminie. Przez 12 lal przewod
niczyl Komitetowi Rodzicielskie
mu Szkoly Podstawowej w Nu
nle. rzewodniczyl lez Komile
lowi BUdowy Oornu Nauczyciela
przy tel szkole. Ozialal w Spole
cznym Komltecle Budowy Oro
gi. W latach 1984-90 sprawowal
f nkcil? radnego Miejsko-Gmin
nej Rady NarodoweJ w Naslel·
sku. W obecnej kadencji pe!ni
funkcjlil radnego powiatowego.
W Radzle lej powierzono mu
obowlazkl przewodniczCjcego
Komisji Rolnej I zastlilPcy prze
wodniczqcego Komisji do
Spraw Bezpieczenstwa i Po
rzadku Publicznego. ad 20 lat
jest czlonklem PSL ad 3 lat
przewodniczy organizaeji gmin
ns) tej partii.
Praca zawodowa i spo~eczna
po hlania go bez reszty. W kaz·
dym jednak roku znajdzie kilka
dnl, aby wYPOCZqC na ukocha
nych Mazurach ezy tei poje
chac do Niemiec lub Wloch.
Przy okazji bardzo dobrze po
znal rolniclwo niemieckie. Bar
dzo tubi zwierz(~la. Hoduje psy.
W ludziach ceni pan Zbigniew
uczciwose, prawdornownosc i
pracowltose. Nie lubi zas kr~tac
twa. a zwlaszcza tych, ktorzy co
innego mowiq w oczy. a co inne
go poza oczy.

dymu trzyma si~ sllnie drabiny. bo p~dzq teraz co kon
wyskoczy.
Zblii:ajCl sil;!o Ozwony na trwogt;! bljq w nasielskleJ farze, juz
slychac gwar, krzyki zmieszane, przerazliwe ryczenie byd!a
wyp~dzonego z obor.
Z tylu zamku, gdzle mi\ldzy wa!aml by~y stodoly, sterty i
brogi, tam jedno morze plomieni, tam juz nie ma co ratowac,
dla i:aru nawet przyslqpic nie podobna. Zamek ;eszcze nie·
tknl~ly, ale chyba cud by go uratowal, bo na zachodniej wiezy
dach si~ juz zapali! od ptonqcej slomy, wiatrem niesioneJ, a
wieze obie drewniane. z wod q dojst nie ma sposobu, spa lie
si£;l mUSzq.
P6ki czas ratujq dobytek. Wynoszq wi~c ze skarbca kUfry.
septy, skrzynie, z komnal sprzlilly, naczynia, obrazy, obdzleraJ<l
ze seian obi cia.
Staroscina z MariCj wysz!y z zamku, zabrawszy swi£;llosci,
klejnoty, pamiqtki rodzinne. Sledzq za bramo!. przy stasis wyno
szonych rzeczy, coraz SIt;J zWI~kszaJqcym.
Anusia zeskoczyla z wozu, ukl~kla przy nich. Staroscina
nawet sit;! nie mod Ii; trzyrna r~k~ rnlilza I nie na pozar. tylko na
niego ma oczy zwrocone. Starosta zdal wszystko na pana
Nikodema i na Slefana_ Zont;! uspokaja I pociesza, jakby go ta
kllilska nie obchodzila.
S!ychac dzwonki. Z podworca, nad kt6rym sit;J chwieje palqca
wieza, wychodzi chlopiec z krzyzem, za nim ubrany w koscielne

Helena Zadroi:na zam. w Kt;!
dzierzawicach. Lal 62. Mi;lzatka.
Czwara dZlecl, osiem wnuczqt.
Wykwallfikowany rolnik. Prowa
dzi gospodarstwo ralne 10 ha.
Zajmuje si~ hodowlq trzady
chlewnej i mlodym bydlem.
Mimo tylu zajt;!c zawsze

znaJduje czas na dzialalnosc
spo!ecznq. ad czlerech lat jest
soltysem. Po ostatnich wybo·
rach samorzqdowych zostala
wybrana radnq miasta i gmlny
Nasielsk. W radzie pracu/e w
szesciu stalych KomlsJach Ra
dy, biorac w nich aktywny
udzial.
Mimo, ze jej pasjq bylo I jest
rolnictwo. znajdowa!a czas na
dzla!alnosc kulturalnq w swoim
srodowisku. By!a czlonkiem ze
spolu dzialajqcego przy Kale
Gospodyrl Wiejskich.
U ludzi najbardziej ceni
szczerosc, uczciwos6 i pracowl·
lose. Nie cierpi alkoholu, len i
s!wa I ob!udy.
Jej marzeniem wst, aby dla
sradowiska w ktorym mieszka
slworzye warunki podobne do
innych miejscowoscl 'AI gmlnie.
Przede wszystkim poprawic
drogi, zWllilkszyc telefonlza'''''' i
wodociqgi.

Wszystkim wyborcom, kt6rzy odd ali na mnie
glosy W ostatnich wyborach samorzqdowych
skladam t q drogq serdeczne podziE?kowanie
Helena Zadrai:na
Radna Miasta i Gminy

OGlOSZENIA DROBNE
Za1rudni~ piel£;lgniarklil posia
dajqcq aklualne orzeczenie KIZ,
leI. 69 1272.3.

Sprzedam Cinquecinlo 704
(1994 r.). Tel 69 12 8 0 po
godz. 16.00.

szaty Idzie ksiadz Remigiusz, niosqc w puszce Przenajswi~lszy
Sakrament. Ksiadz spokojny, a Jednak fZy plynq mu z oezu
Na len widok starosla, staroscina, Maria, glosno zawodzqce
sluzebne. padajq wszyscy na kolana.
- P6jdzcie za mna, wy klorzy cierpicle, a )a was poeieszl;l 
przemawia uroczyscie kaplan; i wstall Z otuchq w dUszy i poszli
ztoiyc Eucharysti£;l w kosciele nasielskim.
W te) chwill z trzaskiem zapada si~ wieza. Podworzec to jeden
stos palqcych si~ belek, wiazania dachu tei: jUz silil zaj!;!y, gt;!ste
czerwone dymy wznoszq sil; w obloki.
Wschodnia wleza czarno si~ rysuje na tie pfomlennego pick/a,
ale i jej godzina wybila. zapada silil ad razu jak snop suchej
s!omy, a wtedy zmrok staje si~ dniem prawie. Stada kawek i
go!t;!bi krazq w g6rze lak duchy, opuszczajqc odwleczne sled li
sko, a dzwony farne j~CZq i jeszcze podwajaiCj strasznq grOZI$
pozaru.
Stefan, ktory ze siryJem I Franklem ZaJqczkowskim do ostat·
niej chwili ratowat mienie starosty, eofnql silil i odwolalludzi. Nie
ma juz co roble ogien dokona dziela zaglady.
Wsr6d lamenlujqcych koblet spo trzega naraz Anusi~.
- Coi: ty tu robisz, biedaczko. skqd si~ tu wzi!;!as? - pyta
- Chela!am bye z toba. przy tobie - odrzekla I wstydZl si~ sarna
przed sobq, ze wsrod taklej kllilskl glownle 0 nlm myslala. Po
chyla glowlil na rarni~ Stefana, placze ...
Slary Zaremba osmolony, ledwie zywy, podcllOdzi do nich.
(c.d.n.)
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Zredakcuinei poczty
W zwiqzku z artyku!em umieszczonym w styezniowym Zyeiu
Nasielska .,Czy przezyjemy reforme sluzby zdrowia" o!rzymalismy
od Dyrektora Sarnodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowot
nej w Pul1usku pismo, kt6re zamieszczamy w caloscL
Uprzejmie prOSZE;J 0 sprostowanie nieprawdziwyeh Informacji, ktci
re ukazaly si~ w arlykule "Czy przezYJemy reforme s!uiby zdrowia?"
Pan A.Z. piszqey ten artykul rnogl wiele swoieh wqtpliwosci roz
wiae J8dnym teleionem do mnie. wolal polemlk~ prasowq. Zgoda.
Nie b;:;d;:; sie odnosi! do slow krytyki wobec calej retormy i metod
lej wdraiania, bowiem nie mia/em na to najmniejszego wp!yv,ru.
Odnosnie innyeh spraw.
UmawEi! z Kasq Choryeh na uslugi podstawowej opieki zdrowotnej
dla IUdnosci miasta i gminy Nasielsk podpisa! nie anonirnowy "pos
rednik z Puttuska" (w domysle zqdny z.arobku jak kaidy pos!ednik)
tylko dyrektor Samodzlelnego Publlcznego Zak!adu Opieki Zdrowot
nej III' PuHusku, ezyli ja - Lech r{ldota.
Jak pan A.Z. widzi nie uksywam it; pod iniCJatami,
Publicznie i z ca!Cj odpowiedzialnosciCj oswiadezam. ie ,.posred·
nik" nie zatrzyma sobie ani 50%, ani zadnej innej kwoty. Wszystkie,
"tarzam wszystkie pieniqdze przeznaezone na leczenie w ra
I • . -.::h podstawowej opieki zdrowotnej dla ludnosei Nasielska i 9 miny
zostanq przeznaczone na ten eel. Ani jedna zjotowka nie zostanie
zarekwirowana przez Pultusk.
Sprawa dekiaracjf na obslug~ medycznCj nazwana przez autora
.,nagonkc( my nazywamy "akejc('. Zwiqzane jest to z zapisem
umowy z Kasq Chorych uzalei.niaiC1cych rozliczenie finansowe od
zlozenia przez pacjent6w wymaganych deklaracji.
Nie Irzeba b~dzie 050bno placi6 za szpital i Inne usiugi I nie potrqci
sl~ za te uslugi ze wspomnianych funduszy przeznaczonych na
Nasielsk ani z!otOwki.
Pacjenei nie majq w najmnlejszym stopniu zaw~ionych mozliwos
ci wyboru speejalistow i szpitala.
Autor AI wlozyl w napisanie swojel notatki wiele niepolrzebnego
trudu, a rese notatki to same klarnstwa lub niedom6wienia. Mnie
odpowiedi: zaj~la 15 min. Szkoda lego czaslJ, gdy moina by!o
spozy1kowae go na blJdowanie wsp61noty Nas'elska i Pultus'Ka a nie
wznoszenie barier.
Pozdrawiam wszystkich mieszkancow miasta i gminy Nasielsk
Pana A.Z. tei

r

Dyrektor Zespolu Opieki Zdrowalnej "I Pultusku
Lek. med. Lech Tredota

Odpowiada autor artykulu.
Szanowny Panie Doktorze
Serdecznie dzi~kuj~ za pozdrowienia. Ja r6wnlez pozdrawiam
Pana Doktora.
Ciesz~ si~, ze przeczytal Pan m6j skromny ar1ykul. ZalujE;) tylka,
ie przeczyta! go Pan niezbyt uwaznie, a wyrazem tego .ies miai
dzqcy mnie wniosek, ze trese notatki to same k!amstwa lub niedo
rnowienia. tv1ysl~. ie ui.ywanie obecnie III' dyskusji kwantyfikatorow
dui.ych, takich jak: kaidy, jedynre s!uszny, wszyscy, SAME - swiad·
ezy 0 trwalym oddziaiy\"Ianiu poprzedniego systemu na nasze serca
i umysly.
ProszliJ 0 ponowne przeczytan1e mojego tekstu, a z pewnosciCj
zauwazy Pan, ze opr6ez klamstw i nledom6wien jest wiele prawdy
ito prawdy bardzo gorzkiej.
Jest jedno klamstwo, a raczej przeklamanle i to zupe!nie nieza
leine ode mnie. Zamiast 5% wydrukowano 50%. Chociaz w maim
maszynopisie wszystko bylo w porzC\dku, to jednak czuje si~ wspo
lodpowiedzialny za te nreseislose, niniejszyrn tekstem jq prostuje i
bardzo za ten brqd przepraszam. Obstaj(;l jednak przy 5% (nie moge
tu podac zrodia informaeji, ale zapewniam, ze jest lo osoba wiary
godna).
Przy s/owie nagonka trwam. Tak odezu/em calq "akcje" nie tylko
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ja, ale bardzo wiele (nie twierdz e , ie wszyscy) os6b w calej
gminie Nasielsk. Dla nasielskiej slui.by zdrowia nie Jest to wcale
tajemnic q.
Czy by/V w moim ekseie niedom6wienia. Tak moina byloby
twie dzie, gdybym nie odeslal naszych cZy1elnik6w do ulotkl wyda·
nej przez Mazowiecka, Regionalnq Kase Chorych i szeroko rozkol
portowanej na terenie naszej gminy. W kr6tki i rzeczowy spos6b
wYlasnia ana zasady funkCjonowania Kas Chorych i zasady korzy
stania z opieki medycznej. I t3m wlasnie jest zdanie: "Jesli jestes
zadowolony z dotychczasowe) opieki w twojej przyehodni rejonowej,
nie muszisz sie nigdzie zapisywac, jestes jui zarejestrowany". Po
co wiec cale zamieszanie z wypsywaniem deklaracji. w kt6re)
wyraza si(;l (ezy sie chce, ezy nie, bo ...) ehE;)c obj~cia dane! osoby
opiekCj medyeznq przez Samodzielny PUbliczny Zaklad Opieki Zdro
wotnej w Puitusku? Rozumiem. i.e mia! to bye a gurnent dla Mazo
wieckiej Kasy Chorych, ie mieszkaney gminy Nasielsk gremialnie
ehcC1 oddae swoje zdrowie w opiekli.' Pultuska. Jezeli Jednak mial bye
to swolstego rodzaju plebiscyt czy referendum, to dlaczego nie dana
mozliwosci alternatywnej. Przeciez pacjenci z gminy Nasielsk przez
lata "g!osowall" w tej sprawie ieidiqc do lekarzy prywatnie prakty
kujacycl1 lub do spoldzielni lekarsl<ieh w Nowym Dworze Maz.,
Legionowie czy Warszawle. Podobnie rna si~ sprawa ze szpilalami.
Szukano tzw. dajse, wr~czano koperty. a ostatnio wnoszono legalne
op!aty, aby tylko dostae si~ do szpitala w Nowym Dworze Mal.. ezy
Warszawie.
Podtrzyrnuj~ tei: stwierdzenie, ze umow~ z Kasq Chorych mogli
zawrzec wspolnie lekarze nasielscy bez posrednictwa Pul1uska
{chociaz wiem, ze Kasy Choryell wolaiy podpisywac urnowy z
jednostkami wiekszymi}. Gwarantuje to ustawa i w dalszych etapach
wdrazania reformy takie urllowy b{ld2j podpisywac nawet pojedyn
ezy lekarze.
Nie rozumiem zarzutu, ze ukrywarn sit;! pod inicjalaml. Czyiby
Pan Doktor nie wiedzial, ie jesllo zgodne z prawem prasowym i
powszeehnie stosowane?
Dalej tei twierdz{l, ze u podstaw niezwyklego zainteresowania
kierowanego przez Pana Zakladu lecznictwem w Nasielsku leialy
pieniqdze i to duze pieniqdze. Gdybym by! na mlejseu Pana robilbym
to samo. a Pan bedqc "I nasielskiej sytuacji robi!by z pewllosciq to
samoco ja.
Mysl~, ie Pan Dyrektor, jako znawca tematu. zecl1ce tei sprosto
wac dane zawarte w artykule poswi~col1yrn sluzbie zdrowia, jaki
ukazat sil;) "I tym samym numerze pisma na stronie pierwszej. bo
czytelnicy 2g10sill w tel sprawie szereg uwag.
Jedno ze zdaii zawartyc') "I pismie Pana Dyrektora sprawilo mi
wielk q satysfakcjw I warle jest zapami~lanla: "Pacjenci nie maj'l w
najmniejszym stopniu zaw~i:anych moi:liwosci wyboru specja
list6w i szpitala." Rozumiem, i.e w slad za ty, w nasielskk
Osrodkael1 Zdrowia ukazq si~ odpowiednie informacje, gdzle i Jacy,
w promieniu 50 km, przyjmujq specjalisei (z Iisty Kasy Chorych), a
osoby sklerowane do szpitala same wybiorq szpital (odpowiedniego
stopnia). Takie informacje powlnien miee tei: kaidy lekarz.
Z wyrazami szacunku
AZ. (Andrzej Zawadzki)

Uwaga Czytelnlcy!
Na pozosta!e listy. kt6re wplyne~y do Redakcji. odpowiemy w
numerze.
Red

nast~pnym

Podzi~kowanie
Nasielsey straiacy dzi~kujq Panu Grzegorzowi Arciszewskie
mu, za nieo~platne przekazanie motopompy pozarniczej PO-5, "I
ktorq zoslanle wyposaZony samoeh6d pozarniczy Zuk A-15, oraz
Panu Markowi Gizinskiemu, za bezplatny remon! tego samocho
du.
Naczelnik OSP Nasielsk
Tadeusz Bielecki

.
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SmteClowego
,.

problemu cictg
dalszy
Do napisania niniejszego
artykulu sklonila mnie hiobo
wa wiese, ie oto na krancach
naszej gminy powslaje nowe
dzikie wysypisko Smieci.
Wraz z pracownikiem UfZ~
du zajmujqcym si~ rn.in.

$
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szej gminy. Musialy bye przy
wiezione pot~znymi samo
chodami i tu po prostu wyki
prowane. Szukalisrny zeszy
tow bqdz kopert, aby dowie
dziec si~, skqd mogq pocho
dzic przywiezione odpady.
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bardzo modne jest wyrzuca
nie smieci do naszej pi~knej
rzeczki. Niedawno wrzucil
ktos do niej polamanq szaf~.
Wladze gminy ehcq stwo
rzye warunki do prawidlowej
zbi6rki i zagospodarowania
odpad6w. Przygotowywana
jest budowa ekologicznego
skladowiska smieci, kt6re nie
tylka. ze nle b(;:dzie ueiqzliwe
dla otoezenia, ale mOle mie
szkaricom przyniesc kOfzyS
ci I to weale duze. Rozumiem
jednak i obawy okolicznej

~
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sprawami naszego srodowl
ska naluralnego i fotorepor
terern pojechalisrny polnymi
drogami na wskazane miej
see. To co zaSlalismy na
rniejscu po prostu przeraza.
Na granicy wsi DCjbrowa i Po
pawo na dw6ch prywatnych
dzialkach wyros!y dwie po
t~zne g6ry smieci.
Juz na pierwszy rzut oka
widac, ie nie s"l to srnieci
rniejscowe, ze nie Sq to tei:
smieci z Nasielska. To oczy
wisty "import". Z pewnosciCj
byly zbierane w duzym mies
eie w spos6b w miar~ facho
wy, a nast~pnie zamiast na
wysypisko Irafily na teren na

Wszystko bylo rnokre, dUZQ
bylo gazel i wszelkiego ro
dzaju opakowan z towarow
sprzedawanych w superrnar
ketach. Znalezlisrny wresz
cie kartl1 swiqtecznq z nazwi
skiern i adresern, Adresat
mieszka w Warszawie na uli
cy Urninskiego (Praga Po
!udnie).
Wydaje sil;), ze nad tq spra
Wq nie mozna przejsc obojli!l
nie. Inaczej nasza gmina sla
!lie Sil1 jednyrn wielkim wysy
piskiem smieci. Ze nie jest to
obawa wydumana wyslarczy
wejse do pierwszego lepsze
go lasu ezy zagajnika. Wsz~
dzie pelno smieci. Cz,?se z
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nich to oezywiscie nasza ro
dzima (gminna) produkeja.
W wyzej opisanej sprawie
mam pewne wqtpliwosci.
ezy naprawd(;: nikt nie wi
dzial pol~znych, wypelnio
nych po brzegi smieciami
ci~zar6wek? Siady wskazu
j~, i.:e przynajmniej jedna z
nich miala klopoty z wyjecha
niem. Skqd tei.: kierowea znal
lak odlegle od gl6wnej drogi
miejsce?
Wszyscy jestesmy produ
centarni .. srnieci j jest 10

.,

.

Na granicy wsi DClbrowa I Popowo wyrosly dwie
potllltne g6ry smieci. 010 jedna Z n1ch.

normalne. Musirny miectylko
swiadomosc lego laktu jak I
swiadomose konsekwencji,
jakie z lego faklu wynikajCj.
Nie mozerny wyrzucac na
szych srnieci byle gdzie, a
zw!aszcza podrzucac ich na
sqsiednie dzialki, zw!aszcza
Ie puste. Popatrzmy, ile ta
kich dzikich wysypisk mamy
w centrum mias1a, Ostatnio

ludnosci, bo jesll kornus ze
chce si~ wyrzuci6 smieci w
pobliiu skladowiska? Aby
lak nie bylo, juz dzisiaj trzeba
pokaza6, ze bt;!dzie to zbyt
koszlowne dla takiego smie
ciarza. Prawidlowo przygoto
wane i wykonane skladowi
sko zadnych zagrozen niesc
nie b~dzie.
AZ,

UWAGA KONCERT!!!
W sobotfi) 13 lutego Nasielski Osradek Kultury zaprasza wszy
slkich zakochanych I nie tylka, na ,.Koncert Walentynkowy". Na
imprezie lei zagrajq trzy nasielskie zespoly rockowe: TWEETY,
PLAY BACK I SECOND. POGzqtek godz 17.00.

z art h' stori·
Tak przed stu laty wygl<!dal
kosciol parafialny w Nasielsku.

fotografia. Sial on w tym samym
mieJscu, 1'1 ktorym stoi kosciol

wany, a nawet odbudowywany,
poniewaZ w XVIII w. zawalila silil
jedna ze scian. Jego stan w kon
ell XIX w. byl na tyle zly, ze
podj~to decyzjE;! 0 'oudowie no
wego kosclola. Dodatkowym ar·
gumentem za podj~ciem takiej
decyzii bylo to, ze dotychczaso-

Koscioj Parafialny

Obecnie nik! go juz nie pami~ta.
Dobrze, ze zachowala si~ jego

Repert:-u..ar

~in.o

obecny. W ciagu 4 wiekow ist
nienia byl kilkakrotnle remonlo:Cil.:D10~

"N'IVV".A.."

L~~ -:-.:-_~ar~e~.:99..
12-14.02.99
.,Wrog publiczny" sensacl'j
r' ')rod. USA, godz. 18.00.

).21.02.99
"Ulotna nadzieja" komedia
romantyczna. prod. USA, godz_

17.00.

-- I

czym osobnikiem, k'6ry wie
wszystko 0 operacjach sluzb
specjalnych. Wyst~pujq; Will
Smi1l1. Jon Voight. Gene Hack
man. Czas pr?j;~cji 132 min.

"Cudotw6rca"
komedia,
prod, USA, godz. 18.00.

"Ulotna nadzieja". Kornedia
obyezajowa. Mloda kobieta bie
rze udzia! w programie telewi
zyjnym, kamera ujawnia, ze
mqi zdradza jq z jej najiepszq
przyjaci61kCj. Bohaterka zabiera
sw<! kilkuletnl"l cork~ i wraca do
rodzinnego domu, w malym
rniasteczku na prowincji. MaIka
pr6buje pocieszyc corklil, zjawia
slE;! takze chlopak z czasaw
szkolnych. Rez. - Forest Wil ta
ker, wysl~pujcr Sandra Bullock,
Gena Rowlands. Rosanna Ar
quette. Czas ~r~j,ekcji - 114 min.

"Wrog publiczny". Film sen
sacyjnl'. Mlody prawnik u progu
wielkiej kariery przypadkowo
spotyka bliskiego znajomego.
Konsekwencjq tego spoikania
jest oskarzenie go 0 morder
stwo. Istnieje tylko jedna szan
sa, by udowodnic wlasn<j nie
winnosc: rozmowa z tajemni

"Negocjator" Thriller, Poli
cjan z Chicago specjalista od
pertraklacji z terrorystami losta
je posqdzony przez koleg6w 0
to, ze zdefraudowal pieniqdze z
policyjnego lundusw emery1al
nego. Podejrzewajqc spisek,
policjant poslanawia posluzl'c
si£;l metodami terrorystaw: pory

,.Negocjator'· - sensacl'jny,
prod. USA, godz. 19.00,
26-02.03.99
"Killer-ow 2·och" komedia
kryminalna, prod. polskiej, godz.
16.00, 20.00.

5-9.03.99
.,Dr Dolittle" komedia prod.
USA, godz. 17.00.
"Blade - Wieczny lowca"
film grozl', prod. USA, godz.

19.00

1'1

cZ2llkowo planowano pozosta
wienie widocznego na zdj~ciu
kosciola, a nowl' kasciol zamie
rzana wybudowac 1'1 Innym
miejscu (na terenie placu przy
obecnej Szkole Podstawowej nr
2), Prezenlowany dzisiai budy
nek koscio/a przesta! ostatecz-

Nasielsku

I'll' kosciol bl'~ zbyt mall' na po
trzebl' naslelskiej paralli. Po-

nle istniec 1'1 roku 1899.

wa wysokiego funkcjonanusza z
mlnlsterstwa spraw wewn(ilrz
nych. Rez. - F. Gary Gray. Wy
st~pujq: Samuel L. Jackson, Ke·
vin Spacey, David Morse. Czas
pr~j;~cji 139 minut.

lemal samego sieble. Wyslf;pu
jer Eddie Murphy. Ossie Davis,
Oliver Plat. Czas projekcji· 86
min Film opracowany jest 1'1
po~~~iej wersji j~zykowej.

"Killer-ow 2-och", Komedia
Jullusza Mact1uIskiego - dalszy
ciqg filmu "Killer". Byry takso·
wkarz Jerzy Kiler zaklada tun
dacj~ charylatywnC\. wspoma
gajCjcq budi:et paristwa. Slaie
si~ popularnCj postaci q zycia
publicznego. Przyjazni si~ z Pa
pieiem. Owsiakiem. Clinlonem.
grywa 1'1 tenlsa z prezl'dentem.
Tymczasem Siara, nasyla na
niego platneoo morderc~ . Sza
kala. Z wi~zlenia wychodzi se
nator Lipski. Rozpoczyna si~
poscig za Jerzym Kilerem. Wy
st~PLljq: Cezary Pazura, Ja
nusz Rewinski, Katarzyna Fi
gura. CZ8S pr.ole,kci' . 117 min.
"Dr Doliltle". Komedia Be'ty
Thomas b~dCjca adaptacJq po
pularnych ksiqzek dla dzieci pio
ra Hugh Loftinga. Maly chlopiec
posiadl niezwyklCj umiejliltnosc 
polrafi porozumiewac silil ze
lwierz~lami Mijajq lata, chlo
piec dorasta, studluje medycy
n~, zostaje lekarzem a ]ego dar
zanika. Lecz pewnego dnia dr
Dolinle potrqca psa - I nagle sly
szy jego niepochlebne LJwagi na

AZ.

"Blade - Wieczny lowea"
Film grozy 1'1 rezyserii Slephena
Noriringlona. Rok 1967: kobieta
umiera po ataku niezidenly
fikowanego sprawcy, przed
smiercia rodzi dzieeko. W trzy
dziesei lat p6Zniej okazuje si~ 7.:8
urodzony w6wczas cll/opiec jest
islotq ~qCZi.jCq w sobie cechy
czlowleka i wampira. stuzl' lu
dziom, zwalcza wampiry, jego
opiekunem jesi sedziwy uczo
ny. mistrz wiedzy taJernnei_ Wy
st~pujq: Wesley Snipes, Step
hen Forf!. Kris Krisstofferson.
Czas projekcjl', ~20 min,
"Cudotw6rca·'. K om edia.
Jeden z dyrektorow komercl'j
nej slaCji telewizyjnej ma klo
poty zawodowe: Jego d:zial
przynosi slraty iinansowe, no
wy dyrektor zCjda nalychmia
slowego uzdrowienia syluacji.
SoMler podejmuje ryzykownq
decyzj~ angazuje w~drowne
go kaznodzjej~ I kaie mu wl'
stli!powac na szklanym ekra
nie. Rez - Stephen Herek. wy
st~pujq; Eddie Murphy. Jeff
Goldblum, Kelly Preston, Czas
proiekcji 114 min.

KRZvz6wKA NR 2/99
Znaczenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415

~lasel:

Poziomo: A-5 Jest nim Wenus z Milo, B-1 nlejedna w miescie,
8-9 mieszkanka Italii, C-5 inaczej - narodowosc, D·1 znana polska
piosenkarka pochodzenia greckiego, D-9 francuska lub wloska ze
znanymi kurortarni nad morzem Sr6dziemnym, E-5 posiadal j<\ Wui
Tom, F-1 Indian in p6lnocnoamerykallski - byl nim Winnetou, F-9
stosujq jq lekarze przed operacjCj, G-G Szcz(!scie, H-l male bryly,
H-1 0 w kieszeni lub na jezdni, 1-6 nareiarskie okulary, J-1 bezmyslny
niszczyciel, J-1 D np. olejowa, K-5 inaczej - odpowiedi., L-1 np.
amerykar1ska ..na lodzie, L-9 iolnierska stol6wka, l-S na wiejs iej
drodze po deszczu, M-1 dziecl~cy pojazd do jazdy po sniegu, M-9
niemy czlowiek, N-5 gl6wna l~tnica.

1*1".
A 91fuP:
B

Pionowo: loA mall' leleskop, 1-J mierzymy go u dzieci, 2-F on i
ona to,., 3-A niejedna w alfabecle, 3-J wiadomosc, 4·F czujesz go
zimq, 5-A mlody pan, 5-J ... Saudyjska - to panstwo na p61wyspie
Arabskim. G-G dzieci~ce psoty. 7-A pocit;!le drewno na opal, 7-K by!
pierwszym papiezem. B-G .. krzywa" bulka, 9-A inaczej - zyrant, 9-K
prawoslawny obraz, 1D-H inaezej . jedna narta, 11-A maszkara,
11-J podw6jny rower, 12-F drwina, 13-A jest nim wybitny utwor
literaeki lub malarski, 13-J kolysanie. 14-F w nazwie Buska lub
Krynicy. 15-A otomana, 15-J np. fotograficzny.

E

Rozwiqzaniem krzyi6wki b~dzie haslo wypisane z diagramu we
dlug szyfru:
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Rozwiqzane 11aslo wpisane do labeli prosirny nadslae na adres
redakcjl do dnia 26.02.99.
Rozwiqzaniem krzyzowki z numeru 1/99 byla hasio "Mqdry pra
cuje rE;koma i glowCj". Nagrad~ wylosowala Pani Kalarzyna Fo,ek z
Nasielska. Serdeeznie gratulujerny.
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Komisariat Policji 
997, 691-22-07, 691-23-77

Ochotnicza Strai: Pozarna .
998. 69 -22·88

Pogotowie Gazowe Nasielsk 
691-22-22

Pogotowie Energetyczne Nasielsk 
69 -24-21, po godz 1500 - Plorisk tel,:
62-26-45

Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk 
691-24-96

Centrata Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzeri telefonicznych 
924

Pogotowie Ratunkowe Puttusk
999, 692-26-11
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DyiuR PRzydwdNi REjd.-..o~ej I
w NAsieLslw
Lekarze Przychodni Rejonowej w Na iel
sku przYJmuja pacjent6w od poniedziaiku do
pia.tku w godzinaeh 7.30-17.30.
Gabinet zabiegowy czynny jest w godz,
7.30-18.00.
W kazd q SObOli;) pacjenci z rejonu Nasiel
ska I Plescir6g przyjmowani S4 w Naglych
przypadkach:
W Osrodku Zdrowia w Pieselrogach w
godz.800-10,00
W Osrodku Zdrowia w Nasielsku IN godz.
11.00-13.00.

OpiEki '
CENHI~M Pid~GNiARSTW.\ RodziNNfGO
"C:.\RlTAS/ Difcuji Plockiq

--

- - -- -

-

-- -

- --

--

DyZURy NA.5idSkich ApTEk
Apteka mgr Godlewskiej, 01. Ktlinskiegu:
8- 14.02, 22-28,02,
Apteka ,.Arnika" mgr Swigomak, ul. Ry
nek:
15-21.02.99.

Rozm6wniea Telekomunikacji Polsklej
Gzynn jest w dni powszednie i pracujqce
soboty w g002. 7.00-21,00.
W wolne soboty w godz. 8.00-14.00.
W niedziele rozm6wnica ezynna Jesl w
godz. 9.00-11.00.

STACjA

Gabinet zabiegowy "CARITAS" - w ,,8 a
rej Plebani" ul. Zwirki i Wigury 5, leI.: 693
14-28 czynny jest ad poniedzialku do piCltku
w godz. 7.30·1900.
W soboty, niedziele i swi~ta czynny jest w
godz. 8.00- i 0,00 i 16,00-18.00.

POCZTAI

PoLskA

Urzqd Poezlowy Nasielsk-1 czynny jest w
dni powszednie i w pracujqce soboty w
godz. 8.00-18.00.
W wolne soboty w godz. 8.00·13.00
W niedziele Urzqd Pocztowy jest n!eczyn·
ny.

~ MAT BAt.'

BUD
W
A
Ryszard

Bryskiewicz

NAWOZY SZT CZNE

~~~il

CEMENT, WAPNO,PUSTAKI
CEGl.A KL
KIEROWA
STYROPIAN, STYROSUPREMA
WEl.NA MINERALNA, PAPA
OTWORY I OSCIEZN CE

Nasielsk, ul.Nowa Wies 27

le.69

2892

NAPRAWA SAMOCHODOW

U 0- RS

ltysz;lrc1 Sl'kIllOwieL Nasklsk· Panliuowo 52
ll'1. 0-(,02· 229- i8~

Nosielsk, ul.Warszawska 1'08 A, tel. 693 1440
ZAPRASZAMYOr;

03.03.99

Urzqdzenia oezyszezajqee wod~

ROSMOSIS

do zokfodow i rnieszkan
odielaziacze, zmiltkczocze, filtry no fnysznic.
Test wody za darmo !

Nasielsk -tel. (0-23) 6912780

- Ii iffu-hululilO 11 ie
- BlaclJarsfll'o-j>rostufl!(lllie lUI ralUi(!
- Lukie I" llicf I/!0
hydr{/ ulicz/I(:j
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CENY OGlOSZEN
w Zyciu Nasielska:

1. Ogloszenla drobne (stowne) -1ylko dla os6b
fi,zycznych nie prowadzqcych dz\a/a!nosci go
spodarczej
.; 1,00.zI/1 sJowo
~ Ogloszenia powierzchniowe (najmniejszy
modut reklamowy = 1(t6 strony)

PILA KI,

OSIARK

t8JHus varna
•

•• I

e!''J¥g\jJ!

6(.~ ~~ )oll.'"

. SprzeJai, Naprawa, Gwarancja
ZtB5k.tw P16Ir=k, 06-) 31 NaslebJc. 3, $Iermku 51 tel. 69 }2303

-6QQ;00 zll Ci3ta strona
Stosujemy bohiHkaty (dot.p-tu 2) jn.:
za2edycje-15%
za 3 edycje - 20 %
za 4 i wiE?cej edycji 25 %
Qr-az tzw. dodatkowC) ulgE? "dla sta/ego Kliel")ta"
tzn. za ponowne umieszczenie reklamy w "ZN"
a) takiej samej - 10%
b) Innej reklam'y tej flrmy 5%
Uigil bonifikaty nie wykluczajC) Sl$ wZLljemnie,

. ..
WynDjm? lub kupi~ mieszkame vv NDsielsku
trzy pokoje ).
tel. 0-90247654, 0-501 277654

(dltVD Jub

STI\NDl\r~D

n,V(t~~,~IUUft 1r.n
ZljJFafla/f(/!, 14 zatal!' /

e

WIZJA

Nasielsk, ul.Warszawska 18 A, tel. 693 0984

Zima w miescie na sportowo
Podczas ferii zimawych
na hali sportowej odbywa/y
sic;J w ramach akeji "Zima w
miescie" rMnego rodzaju
imp r e z y spa r tow e. C a
dzjennie 0 godz. 10.00 dzie
ei i mlodziez., ktora nie wyje
chala na zimawiska lub do
"dziadk6w", mogla uczest
niezyc w turnlejaeh gier ze
sp%wych.
W piqtek 30.01. odbyl si~
turniej pilki noi:nej szk6! po

nad podstawowych. Po emo
cjonujqcym spotkaniu po
miGdzy druzynami LO a ZSZ,
ze zwycifilstwa cieszyl si~ ze
sp6/ Zespolu Szk61 Zawodo
wych.
Opr6cz turniejow pitki noi
nej dzieci, ktore sp~dzaly te
goroczne ferie na sportowo
mogly grac r6wniei w koszy
kowk~, badmintona, siatko
wkG, tenisa st%wego i pilkt;:
r~cznq.

Pilka siatkovva
Niestety w tym miesiqcu
zla passa siatkarzy nie zo
sta/a prze/amana. Poniesll 2
kolejne porazki z zespalaml

MDK II Warszawa· 2:3, AZS
Politechnika Warszawa 0:3.
Mecz z Metrem Warszawa
zosta/ odwolany.

Tellis stolo--vvy
Cieszqca si~ coraz wit;:
kszym uznaniem dzia/aczy,
trener6w i samych zawodni
kow wojew6dztwa mazo
wieckiego (i nie tylko) nasiel
ska hala sportowa pod ko
niec stycznia goscila najle
pszych tenisistow stolowych
nowego wojew6dztwa mazo
wieckiego.
W dniu 30 slycznia odbyl
si~ III Wojew6dzki Turniej
Klasyfikacyjny senior6w i se
niorek, w kt6rym udzia! wzi~1i
zawodnicy i zawodniezki z
bylycll szesciu wojew6dztw:
warszawskiego, radomskie
go, cieehanowskiego, ploe
kiego, siedleekiego i ostro
l~ckiego. StawkCl tego turnie
ju byl awans do turnieju stre
fowego.
W rywalizaeji ml;!zczyzn
zwycifilzyl Marcin Jarko
wski z P/ocka, wyprzedzajqc

~'
~

sezonu, 6.02. z LegionowiCl
nasi pi/karze ulegli po do
brym meczu 4:1 (2:1 do
przerwy). Honorowego gola
dla naszej druzyny slrzelil
Marcin Anisiewicz.
Podajemy terminy kolej
nych spotkan towarzyskieh:
13 luty w Mlawie z Mla
wiankq M/awa
21 luty w Nasielsku z T~·
ezi'! Plonsk
271uty w Sierpcu z Kaszte
lanern Sierpe
7 marca w Nasielsku z Ka
sztelanem Sierpc
14 Iutego pilkarze Zbika
wyjeidzajCl na osmiodniowy
ob6z do lIawy, podczas kt6
rego 16 zawodnikow podsta
wowego skladu bli1dzie cwi
czyto przede wszystkim ele
menty kondycyjne i szybkos
ciowe
MT

SlYCIE
AS...,. .SKA

s

Terminarz mecz6w "Zbika"
rozgrywanych w rundzie
wiosennej w Nasielsku

Pilka nozna
Rowniei: nasi pilkarze nie
mogq zaliczyc tego mlesiqea
do udanych. Po 2 miejscu w
Plonsku na kolejnym turnieju
halowym 24.01. w Sierpcu
nasza druzyna musiala za
dowolic si~ sz6stym zamyka
jqcym slawk!;) drui:yn miej
seem. Jui: w pierwszym Me
ezu Zbiki tratily na gospoda
rzy - Kasztelan Sierpc. Po
zaeili1tym spotkaniu ulegli
3:2. W kolejnym spotkaniu z
OSiR-em Gostynin, nasi re
prezentanci przegrali 3:1.
Wreszcie w meczu 0 5 miej
see ZTlilCZq Plansk zalarnani
chyba biegiem wydarzen
Zbiki uleg/y, ai: 6:2.
Po turniejach halowyeh
przyszedl czas sprawdzia
n6w na murawie. Niestety w
pierwszym z cyklu 5 spotkan,
kt6re majq rozegrac nasi pil
karze przed rozpoez~ciem

Grzegorza Frankowskiego
z Pogoni Siedlce, oraz swe
go koleg~ klubowego Jacka
Szaehnowskiego. W rod
pan pierwsze miejsce zajlil/a
~aria Nikolajewa z Wkry
Zuromin, przed Meet Mamry
nq z Brqni Radom. oraz Ma
~zenq Swiniarskq z Wkry
Zuromin.
Niemal wszyscy zawodni
cy i trenerzy orzekli, ze cheie
liby razegrac w Nasielsku MI
strzostwa Wojew6dztwa Ma
zowieekiego, kt6re planowa
ne Sq na 20 lutego br. Roz
mowy na ten lemat prowa
dzone Sq w poszczeg61nych
Okrlilgowyeh Zwiqzkaeh T e
nisa St%wego. Gdyby zde
cydowano sil;! rozegrac io w
Nasielsku, kibicow i SYi
tyk6w lenisa powiadomlnw
przez rozwieszenie stosow
nych plakatow.

1. 13.03.99 (sobota) godz. 15.00 Zbik - KS Piaseczno
2. 20.03.99 (sobota) godz. 15.00 Zbik - Wkra Zuromin
3.03.04.99 (sobota) godz. 16.30 Zbik - T~cza Biskupiec
4. 10.04.99 (sobota) godz. 16.30 Zbik .. Hutnik Warszawa
5. 1"7.04.99 (sobota) godz. 16.30 Zbik - Wicher Kobylka
6.01.05.99 (sobola) godz. 17.00 Zbik - Sokol Ostroda
7.12.05.99 (sroda) gadz. 17.00 Zblk - Legia II Warszawa
8.22.05.99 (sobota) godz. 17.00 Zbik - Hetman Bia/ys/ .
9.29.05.99 (sobota) godz. 17.00 Zbik - Marymont Warszo..~a
10. 13.06.99 (niedziela) gOdz. 16.00 Zbik - Narew Ostro/~ka

Podzi~kowanie
Dzialaeze i zawodnicy sekcji pilki siatkowej dzi~kujCj spon
saram i sympatykom siatk6wki za wsparcie finansowe. A SCI
nimi: Pan Grzegorz Arciszewski r Pan Stanistaw Gogole
wski - SANIBUD, Tadeusz Truszkowski - firma bud.-hy
drauliczna. Zbigniew Dzikon - firma budowlana, Waldemar
Piotrowski - sklep spozywczo-przem. oraz Panowie Marek
Wroblewski i Robert Panek ze sklepu RTV "Standard".
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